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A bizalom építőkövei – a releváns, naprakész és gyakorlatban hasznosítható szakmai ismeretek az a 

fundamentum, amelyre megbízható könyvvizsgálati munkát építeni lehet 

 

A XXV. jubileumi könyvvizsgálói konferencia címe már önmagában is nagyon beszédes, és jól kifejezi azt a 

legfőbb kihívást, amellyel a könyvvizsgálói szakma mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szinten az 

utóbbi években folyamatosan szembesül, és amelyekre több-kevesebb sikerrel megpróbál minél hatásosabb 

válaszokat adni. Közhely, de ettől sajnos még valós, és változatlanul akut probléma, hogy az elmúlt évek 

nagy port felvert pénzügyi botrányai alapjaiban rengették meg a könyvvizsgálati szakmába vetett bizalmat, 

és sok tekintetben erodálták a szakma általános presztízsét és befolyását. Másrészről viszont a korábbiaknál 

erőteljesebben vetettek fel olyan – a szakmán belül egyébként addig is ismert és létező, de talán 

fontosságához képest nem eléggé célzottan kezelt – gyakorlati problémákat is, mint a könyvvizsgáló és az 

érdekhordozók közötti elvárási rés.  

A könyvvizsgálati szakma jövője érdekében nyilvánvaló, hogy a legfontosabb feladat a megrendült bizalom 

újraépítése. A szabályozás szintjén született válaszok, legyenek azok akár a szakmán kívülről érkezők, mint 

például az EU Audit Reform keretében megalkotott, és elsősorban a közérdeklődésnek kitett vállalkozások 

könyvvizsgálatát illetve könyvvizsgálóit érintő 537/2014/EU Rendelet és 2014/56/EU Irányelv, akár a 

szakmán belüliek, mint például a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardoknak legutóbbi átfogó jellegű 

módosításai, bár szükségesek, de önmagukban nem elégségesek. A cél elérése érdekében elengedhetetlen az 

is, hogy a könyvvizsgálók maguk is mindent megtegyenek azért, hogy munkájukat a legmagasabb szakmai 

minőségi elvárásoknak megfelelően tudják végezni, ideértve egyebek között a könyvvizsgálati munkájuk 

szempontjából releváns általános ismereteik, tudásuk, naprakészen tartását és folyamatos bővítését, 

készségeik fejlesztését, és az ismereteik átültetését a gyakorlatba.  

Az általános ismeretek kiemelt területe a releváns jogszabályi környezet megismerése, megértése. És ha 

általános jogszabályi alapismeretekről beszélünk, talán felesleges is külön magyarázni, hogy a 

könyvvizsgálók napi munkáját a legközvetlenebb módon érintő jogszabályok – a könyvvizsgálói törvényen 

és a számviteli törvényen kívül – a Ptk. és a különféle adójogszabályok. A szükséges szakmai ismeretek 

szerzésének másik, nem kevésbé lényeges területe ugyanakkor a szakmai tapasztalatcsere, a könyvvizsgálók 

napi munkája során konkrétan felmerült gyakorlati kérdések megvitatása. Mindezek fontos kiegészítője a 

könyvvizsgáló részéről az emberekkel való kapcsolatok megfelelő kezelése, amely elsőre talán kevésbé 

tűnik triviálisnak, de könnyű belátni a jelentőségét, ha végiggondoljuk, hogy a könyvvizsgáló munkáját 

végigkíséri a másokkal való kommunikáció és személyes kapcsolattartás, legyen szó akár az ügyfél 

vezetésével, alkalmazottaival, az irányítással megbízott személyekkel, a tulajdonosokkal, akár a különböző 

hatóságokkal való kapcsolatokról, de akár a könyvvizsgálók egymás közötti kommunikációjáról, 

együttműködéséről. 

A fenti felismerések vezéreltek minket, amikor a XXV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia általános 

szekciója előadásainak tematikáját kialakítottuk, és igyekeztünk – a Konferencia időbeli és technikai korlátai 

szabta kereteken belül – olyan témákat felvetni, amelyek reményeink szerint minél több könyvvizsgáló 

kolléga számára nyújt a mindennapi gyakorlati munka során hasznos segítséget. Az egyes előadások 

szakmai színvonalára garanciát jelent az előadók személye, akik mindannyian kiváló előadók, és az általuk 

tárgyalt területek országosan elismert szaktekintélyei. 


